Chenin Blanc
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Voor de modale wijndrinker is de Chenin Blanc de
droge witte druif waarmee vooral de ZuidAfrikanen werken, maar in werkelijkheid is ze één
van de meest veelzijdige druiven ter wereld,
waarmee zowel droge als zoete, stille als
parelende, inox- als eikgerijpte wijnen worden
gemaakt. Haar oorsprong ligt in de Loire in
Frankrijk. Goed gerijpt en op een bodem van
leisteen worden er droge en elegante wijnen mee
gemaakt ( met een sterke groene storende toets
indien de druiven niet goed rijpten ).
Beroemd is de druif echter voor zijn
verrukkelijke en langlevende zoete witte wijnen (
Bonnezeaux, Vouvray, Coteaux du Layon ). Ook de
verfrissende schuimwijnen van de Loire worden
er mee gemaakt. ( Crémant de Loire )
De Chenin Blanc wijnen van de Loire kunnen zeer
oud worden.

Chenin blanc druiven

Dat Chenin zoveel gezichten heeft, dankt ze aan
haar schitterende zuren. Iets soortgelijks zie je
Alternatieve Pineau de la Loire, Pineau
ook bij Riesling, eveneens een druif die van alle
naam
d´Anjou, Steen, Pinot
markten thuis is. In de droge wijnen zorgen die
Blanco
zuren voor een frisse speelsheid. In de zoete
versie houden ze de wijn in evenwicht. De
Kleur
wit
kwaliteit van een zoete wijn staat of valt met de
vruchtvlees
zuren. Ondanks die kwaliteiten heeft Chenin de
jongste decennia heel wat terrein moeten prijs
Kleur schil
groen-geel
geven in de Loire. In de jaren ‘ 70 verdween een
derde van de aanplant ten voordele van Sauvignon
Gebruik
wijnproductie
Blanc, Cabernet Franc en Gamay, die beter in de
markt lagen. Wellicht speelde ook het moeilijke
Oorsprong
Frankrijk
karakter van Chenin mee. Volgens Jan De Clercq,
voorlopig Vlaanderens enige Master of Wine,
werkt de druif als een loep: ‘ Zowel de kwaliteiten als de fouten worden uitvergroot. ’

Overzees scoorde de druif haar grootste successen in Zuid-Afrika, waar ze in 2005 goed was
voor ongeveer 18,8 % van het plantareaal ( met in 2005 een aanplant van 19.800 ha ) en vaak ‘ (
Droë ) Steen ‘ wordt genoemd. In 1998 was de Chenin nog goed voor 28,7 % van de totale ZuidAfrikaanse aanplant. De Kaapse Steen heeft minder zuren dan de wijnen van de Loire en wordt in
de regel doelbewust gemaakt voor onmiddellijke consumptie. Een goed voorbeeld hiervan is de
primeurversie ‘ Eerste Pluk ’. In de rest van de wereld blijft de aanwezigheid van Chenin wat
verborgen, omdat hij daar meestal in assemblages verdwijnt. Uitzonderingen op deze regel
komen uit Californië, zowel droog als zoet.

Verrassend genoeg kent Californië momenteel een grotere Chenin-aanplant dan Frankrijk. Vooral
in de Central Valley en Sonoma gedijt hij goed.
Andere landen waar de Chenin Blanc het stilaan voortreffelijk doet, zijn Chili, Argentinië ( meer
dan 4000 ha ), Australië ( 6000 ha in Zuid-Australië, enkele in West-Australië ) en NieuwZeeland ( 200 ha ). Het is duidelijk dat de Nieuwe Wereld deze druif heeft ontdekt.

Primaire aroma's: noten, groene appel, kweepeer.
Secundaire aroma's: zeer geschikt basismateriaal voor de wijnbouwer: de droge krijgen dan
typische aroma's van peer en bloemen mee, de zoetere die van perzik, abrikoos, honing, hooi,
hazelnoot.
Tertiaire aroma's: typisch voor een oude Chenin is de geur van bijenwas.

